Budapesti Rendőr-főkapitányság
Fővárosi Balesetmegelőzési Bizottság
Budapest, XIV. kerület Hungária krt. 149.
Telefon, telefax: 273 4018/63-301, fax: 63-401
Postacím: 1581 Budapest, Pf.: 27.
Szám:01000/

2019.ált.
Tájékoztató

Tisztelt Szülő/Gondviselő!
Tájékoztatjuk, hogy az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) Országos Balesetmegelőzési
Bizottsága (OBB) – a BRFK Fővárosi Balesetmegelőzési Bizottság (FBB) koordinálása
mellett – a 8-9. osztályosok részére „Suli Moped” elnevezésű programot indított.
A projektbe több hatóság, cég és társadalmi szervezet bekapcsolódott (a Nemzeti Közlekedési
Hatóság, a Kultúrált Közlekedésért Alapítvány, a Safety Hungary Vezetéstechnikai Centrum
és a megyei kormányhivatalok).
Tekintettel arra, hogy a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló
110/2012. (VI.4.) Korm. rendeletben a segédmotoros kerékpáros kategória megszerzésére
irányuló járművezetői képzéssel kapcsolatos rendelkezés nem kapott helyet és a
kerettantervben sem jelent meg, ezért indította útjára az OBB a „SuliMoped” elnevezésű
programot.
Terveink szerint a projekt során a programban részt vevő oktatási intézmények aktív
közreműködésével tantervi órakereten kívül, foglalkozásokon és elektronikus oktatási
módszerek (e-learning), és részben szimulátorok alkalmazásával a kiválasztott diákok (60 fő)
a tanév végén segédmotoros kerékpár vezetői engedély megszerzésére kapnak jogosultságot.
A képzés végén a tanfolyamot sikeresen teljesítő 60 fő diák vizsgát tehet ötven
köbcentiméteres, segédmotoros gépjármű vezetéséből. Sikeres vizsgaeredmény esetén a
képzésben résztvevők megkapják a jogosítványukat, mindezt ingyenesen, a tanfolyam és
képzési költségeket az ORFK-OBB finanszírozza.
A Fővárosi Baleset-megelőzési Bizottság és a programban részt vevő szakemberek legjobb
tudásuk szerint és folyamatos ellenőrzésük alatt fogják felkészíteni a tanulókat a vizsgákra.
Nagy hangsúlyt kap a program során, hogy a képzésben résztvevők ne csak megtanulják, de
gyakorlatban (közúti közlekedésben) alkalmazni is tudják a KRESZ elméleti tananyagot,
ezzel is hozzájárulva a jövő nemzedék biztonságos és kulturált közlekedéséhez.
Az ORFK- Országos Balesetmegelőzési Bizottságnak nem áll módjában egynél több
alkalommal pótvizsgadíjat finanszírozni.
Abban az esetben, aki mégis sikertelen, nem megfelelt eredménnyel zárja bármelyik
vizsgát, csupán egyszer kap lehetőséget ingyenes pótvizsgára a Program időtartama
alatt.

Amennyiben gyermeke részt vesz a képzésben, kérem, jelezze számára, hogy a
programban való részvétel egyszeri vissza nem térő lehetőség.
A gyermek életkori sajátosságait figyelembe véve, fontos a szülő/gondviselő aktív
közreműködése is, hiszen a Program befejezési határideje 2020. május 30.
A programban résztvevőknek több előválogatáson (pedagógiai javaslat, KRESZ elméleti
ismeretek – gyalogos, kerékpáros közlekedés –, a tanuló jelentkezése, valamint szülői
beleegyezés, motor szimulátor vezetés) kell megfelelni, hogy a kiválasztás megtörténjen.
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